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Hr. Professor Torkel Baden, Sekretair ved
det Kongl. danske Kunstakademie , har for nylig

udgivet og tilegnet Akademiet et lidet Skrift "om
den nordiske Mythologies Ubrugbarhed for de
skjonne Kunster (stort 3o S. i 8vo)". I Indled-

ningen heder det : "Det er Tid at tale naar man
"seer unge Kunstnere saaledes forgabe sig deri, at

"de , glemmende Naturen og Autiken , gjbre den
"til deres Hovedsag og Forestillingen af dens Uhy-
"rer til Endemaalet for deres Bestræbelser. Skyl—
"den ligger lios de Lærde som have foresnakket
/dem saa meget om den nordiske Mythologies
"Ypperlighed "o. s. v. samt endvidere,, at disse

"Lærde ville synes Patrioter og handle som Fien-
"der af de skjonne Kunster som Landsfaderen be-
skytter,, — og endeligen forkynder Professoren
denne sin bestemte Mening : "I den nordiske
"M y t h o 1 o gi e vil Kunsten finde sin Grav. Selv
"overbevist derom, busker jeg, som Kunstelsker,
"at overbevise andre om det samme. Lykkes det,

"er Henfigten af disse Blade opnaaet."
Vel tilkjendegiver Forf. i en Anmærkning,

at han, ved sine foranfdrte Beskyldninger mod de
Lærde, tager, fremfor andre, Hensyn til Prof. I.

M bilers Afhandling : om den nordiske Mytho-
logies Brugbarhed for de skjonne teguende Kunster
i Skand. Lit. Selsk. Skr. 1812—men da jeg veed
at det er Forf. bekjendt at jeg, i sidstafvigte

Yinter, har, efter kongl. Befaling, holdt offentlige

Fon-læsninger ved Kunstakademiet over den nor-
diske Mythologie , saa maa jeg vel regnes til hine

af ham saggivne Lærde , som anbefale Kunstnerne
1*



denne , efter hans Mening, saa fordærvelige Vi-
denskab. — Jeg kan ej heller andet, -imd vedgaa det

oilentlig , men linder mig tillige, ved det ommeldte
Angreb opfordret til min Lau-es olien ti ige Forsvar,
asner da Angriberen, ved sin Stilling i Staten , sine

Kundskaber og videnskabelige Fortjenester, er be-
rettiget til stor Tiltrop > naar han dommer om
de Æmner , som han tilstrækkelig kjeuder. Dette
er vel ogsaa Tilfældet med den græsk - romerske
Mythologie *) skjoudt han i nærværende Skrift

har valgt Moriz's Gudelære til sin bestandige
Ledsager-—men naar han derimod erklærer. "Den
"nordiske kjender jeg saavidt , som behoves, for

''med nogen Vægt at tale derom til Kunstnere og
"Kunstkjendere,, saa nodes jeg til at modsige Hr.
Professoren, og til at bevise min Modsigelses Rig-
tighed, i det jeg tillige fremforer fornbdent For-
svar for vore Forfædres af ham saa dybt nedværdi-
gede Gudelære. Dertil ere da disse Bemærknin-
ger bestemte.

*J Da man ncppe lærer noje at kjende en Green
af de gamle Folks Mythologie , uden ogsaa
saavidt. mueligt at kjende de ovrige , saa har

jeg heller ikke , ved især at undersOge den
nordiske, forsbml den græsk - romerske
Gudelære ; disse tvende Videnskaber ops
lyse mangefoldig hinanden, ligesom Skule
Thorlacius, der var saa fortrolig med
Begge , allerede for længst har bemærket.
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# 2. beklager Forf. "at vore unge Kunstnere nu

"ansee den nordiske Mythologies Ypperlighed for

"afgjort og male trostigen Freyer som skulle for-

ltdunkle Skjonheden af Tizians Venusser*),,— Der-

over i-kulde de da og, som formeldt', glemme

Naturen og Antiken o. s. v. I Anledning af denne

Beskyldning, erklærer jeg, som befalet Lærer i

den omhandlede Videnskab ved Kunstakademiet,

at ikke et eneste nyt Udkast til nogen artistisk Fore-

stilling af den oldnordiske Mythologie eller Hi-

storie, er blevet mig hidindtil forevist af Nogen

blandt dets Kunstnere eller Elever , eller er paa

nogen anden Maade kommet mig for Øiue. Jeg

har derfor ingen Anledning til at mene, at do

unge Kunstnere unødvendig spilde deres Tid pua

*) Efter sagkyndige. Knnstkjenderes Dom kan
deres Skjonhed ellers ingenlunde regnes til

de idealske.



slige Sujetter. Det var vel heller ikke at bnske,

især da Kunstens Studium efter ^Naturen og de

græske Oldtidsihdnstre er den rigtigste Beskjæfti-

gelse for de unge lærende Artister— men derimod

troer jeg det er nyttigt for dem , som vistnok

bor kjende det vigtigste af den græsk- romerske

Mythologie , ogsaa efterhaanden at gjore sig be-

kjendt med deres eget Fædrelands gamle Gude-

lære, fom allerede har vundet stor Opmærksomhed

og Agtelse blandt det ovrige i det mindste

det gothisk - germaniskc —• Europas Videnskabs-

mænd-, ja ogsaa tildeels blandt dets Kunst-

nere i hojere Grad end her i Danmark , dens

Litteraturs egentlige Hjemstavn. Den allerede

udlærte eller dannede Kunstner , som endnu ikke

horer til de bedagede, og som gjcrne befatter sig

med nye genialske Ideer, vil sikkerlig linde dem i

den nordiske Mythologie, hvis Guder aldeles ikke

efter Hr. Prof. Mening, ere at ansee som Popanzer,

Uhyrer eller form- og betydnings - Jose Væsener«

Jeg nægter ikke at storre Vanskelighed moder

Kunstneren her end ved den græske, da han mang-

ler artistiske Monstre ; ej heller synes den Vi-

denskab, hvortil han skal tage Hensyn, og som

ikke engang har sin Moritz, endnu at være

bearbeidet nok af den lærde Mytholog , for at

forfædrenes Meninger om ethvert af de mythiske

Væsene-Ts Betydning, Egenskaber og Virkninger



kunne ligge tydelig nok for Dagen. Den forst-

ommeldte Hindring vil derimod befordre den ge-

nialske Kunstners Originalitet , og den sidstom-

meldte , for saavidt den ikke allerede virkeljg er

hævet af Digtere og Forfattere, er det at jeg ved

mine Forelæsninger , min snart udkommende dan-

ske Oversættelse af den ældre Edda og min sy-

stematiske Edda -Lære, vil sogc for min Deel at

rydde af Vejen.

Hr. Prof. bemærker flndl. S. 6.) at vor

Mythologics Forsvarere beraabe sig paa Graters

slore og prægtige Kobberværk over den nor-

diske Mytliologie , som ingen har seet eller

nogensinde faaer at see , da Kunsten ikke

kan gjore Umneligbeder o. s. v. Vel er det

sandt, at den tydsk- franske Krig og flere Hin-

dvinger standsede det ommeldte Foretagendes

Fremme , men derimod har nu baade Tydsklaml

og Sverrig £det sidste især i Mængde) skjbnne

Kunstværker at fremvise, hvis Gjenstande er©

tagne af den nordiske Gudelære. Nogle deraf

ere at bekomme, deels i Gibsafstobninger deels i

Steentryk, og Digteren Li ng har for nylig an-

meldt*) at et Kobberværk over de mærkeligste

*) I Indledningen til hans mærkelige Værk-
Eddornes Sinnebilds Laera for

Olarde framstalld. Stockholm 1819-20
S. a3.



Forestillinger af dette Slags , som man hidindtil har

og nu efterhaanden^faaer , vil udkomme [fva den

beromte Professor Forselis Haand. Om Jttue-

ligheden heraf tvivler jeg ikke— om det skeer
?

kan kun Tiden vise.

S. 7. og folgendc omtaler Forf. Wiede.welts

bekjendte , nu Kunstakademiet tilhorende Tegnin-

ger over Aser, Jætter og deslige Væsener *)—
hvilket Værk lier kun faaer et meget maadeligt

Skudsmaal , og det anmærkes tillige : at han har

tegnet dem alle efter sit eget Hoved undtagen
Odin,.s om kommer overeens med Be-

skrivelsen; formodentlig menes her den ed-

diske. Men, sporger Forf. 4'Hvem kan finde Smag

"i denne med 01 og Flesk nærede Odin?,,

Dette stemmer ikke overeens med Eddaerne , da

Odin, efter dem, nærtes af et meget forskjelligt

'^Næringsstof

:

/*) De Heste af disse Tegninger forestille , som
bekjeudt, Scener af Ewalds berOmte Sor-
gespil Balders D cid. Æmnct jiertil er

taget af Saxo, men ikke afEddaerne ; har alt-

saa intet med don nordiske Mythologies reneste

Kilder at gjbre. Dog har Wiedeweldt ogsaa

sbgt at lære disse at kjende , saavidt det i

hans Tid lod sig gjbre, men da vare Hjelpemid-

lerne kun saare indskrænkede.



Thi blot af Vin

Den vaabenherlige

O a
d i n ene lever—

som det heder i Grimnersmaal *). Ellers

siger Forf. om Odins Attributcr (i Wiedevelts

Forestilling) "Man tænker intet , foler intet ved

"O d i n med det lange Skjæg og een Ulv

"ved hver Side, een Ravn paa hver Skulder".

Jeg bemærker herved at disse Ravne **) og Ulve

langt fra ikke ere uadskillelige fra Odin; Rav-

nene vare som oftest ikke tilstede
,

og Ulvene

.*} 19de Str. Jfr. Ssandvigs danske Oversættelse af
Sæmuuds Edda'iste H. S. i55 og Nyerups
Overs, af den yngre ."E. S. 5i hvor det ud-
trykkelig lieder: "Selv behover Odin ingen
"Spise thi Viin er hatnbaade Mad og Drikke,,.
Einherierne qvægedes ved Mjod, og nærtes af
Elesk, men den

.
sidstmeldte Spise var ogsaade

græske Athleers, ja selv de rige Romeres dag-
lige Kost. Hercules, den af Hr. Prof. saa

hoit oploftede Heros holdt ogsaa, efterA rist o-
p han es, forfærdelig meget af Ærter, som
'endog ikke af os Nordboer ansees for nogen

„ fin Fode, men derimod for ret tjenlig til

grove Arbeidsfolk.

*) Hvorledes Hugin og Mim in kunne være
"Misfostre af Phautasiens skjonne Dannelse
"J\I n c m o s y n e , som betegner det Til-
"bagetænkende, hvorfra "al Kund-
"skab og Vid ud stammer,, som det
her heder S. 8. forstaaer jeg sandelig ikke«



vare egentlig nærværende ved Gudernes Maaltid,

da de nærtes af den Fode , som kom naa Odins

Bord. Ellers er det [b'elgendt at U i v c n i den

græsk- romerske Mythologie baade tilegnedes

Mars og Apollo, samt overhoved S o 1 g u—

den; Ravnen ogsaa den sidstnævnte Guddom.

Ofte afbildede Grækerne Jupiter ogsaa med et

langt Skjæg. Endvidere siger Forf. "O d i n s

"Afbildning sætter vore Kunstnere i Knibe. Man

"seer hvorledes de hjelpe sig. De llye til Jupiter

"og skjule nordisk Armod under et græsk Skabe-

lon. Thi det er baade fatteligere og tækkeligere

"end ethvert andet, selv da, naar Liigheden er

ufuldkommen, som i S t ub s forskaarne Persens,

"Hother,,*). Da Odin cr, i den nordiske

Gudelære , Himlens ypperst eGud, lige-

som Zens-Jupiter i den græsk - romerske,

saa maa Afbildningerne endelig have noget tilfæl-

les med hinanden. Dog ere deres Attributer for-

skjellige nok ,
og den aandrige Kunstner behover

derfor slet ikke at komme i Forlegenhed med

Odins særegne karakteristiske Fremstilling. S.
#

i5 taler Forf. om en Odin Gal dur der skal

*) Hvortil dette Angreb paa den forevi-

gede Kunstner ? Desværre minder det os

smertelig om hvad Nordens mythiske og
heroiske Sceners Fremstilling har tabt ved
hans alt for tidlige Dod.



svare til Apollo Pythius;— han findes vist

ingensteds nævnt i vor C udelæres ægte Kilder,

men vel i det uefterrettelige Tillæg til Resens

Edda og i S ulims Skrift om Odin og den

hedenske Gudelære S. i4 *), At gjennemlæse

disse og lignende Skrifter er sikkerlig ikke nok

til at naa saa megen Kundskab om vor Mythold-

g i e , som behovcs til dens absolute For do m-

m e 1 s e.

I Henseende til Forf. Dom over Frcya

(S. 20J bemærker jeg folgende. Verset afÆ g e r s-

drecka, hvorved Ukydskhed bebreides F r ey a,

tillægges der Loke, denne Erkelogner , hvem

Edda nævner Guders og Menneskers Skjændsel.

Vore Forfædres ældgamle Meninger om ham have

vedligeholdt sig i den endnu i Island almindelige

Talemaade : L o k a l y gi o: Lokes Logn—som

anvendes paa en aldeles ugrundet og forsætlig op-

spundet Usandhed. Af samme Art ere nogle i

de kristne Tider opdigtede eller fordreiede Mun-

*_) Den ellers hoistfor^jente Suhm havde som
oftest meget urigtige Begreber om den nordi-
ske Mythologie ; for hans Tid var det Til-
fældet med de fleste Forfattere , og ej heller
knude han ret benytte de Oldskrifter , som
ere dens ægte Kilder, og som ikke vare udgivne
eller rigtig forklarede da han udgav sit Værk
om vor hedenske Gudelære.



ke fabler om F r e y a s Ukydskhed. Filers fore-

stilles hun i de æ^>te cddiske Myllier ikke aliene

som Kjær lig hedens men ogsaa som den æ g-

teskabeligb Troskabs Gudinde. Dette

anforer jeg her, uden at drofte den Forf. Sætning

"at de skjonne Kunster ikke have n o-

"get moralsk Øjemee d,,. Vor F r e y a bc-

hover ellers ingenlunde "al laane Venus's Udtryk

"Haar og Gjord for at væré nogenledcskjendelig,,.

I Anledning af at W i e d c w e 1 1 , efter den ham

af den yngre Edda givne Hjemmel, sætter hende

paa en Hængevogn trukken af Katte , anmærker

Forf. "Venus og Hovdyr fordrages ikke vel

sammen,,. Man siger dog ellers at Elskov tæmmer

Lover, og Grækerne selv have forestilt Venus
som kjbrende med et sligt Forspand.— Katten var

ogsaa helliget forskjellige Gudinder hos Ægyp-

terne *, Diana og maaske flere af Grækerne«

Man har fremsat Indvendinger mod det uskjonne

i F r e y a s Forspand (grundet paa Forfædrenes

dybsindige Symbolik) og de synes ved forst© Øje-

kast ikke at være ugrundede — dog har en af

ror Tids og vort Lands storste Kunstnere,

Thorvaldsen nemlig, mundtlig, og uden no-

gen Foresporgsel fra min Side, tilkjendegivet mig

den sin Mening, at hin Indvending var ugrundet,

da den aandfulde Kunstner vilde vide , ved en

saadan Afbildning, at give F r e y as Katte skjonne



ligeragtigé Former , og derved tillige en saadau

Karakter, som kunde interessere en tænkende Be-

tragter. F r c y a kan ogsaa forestilles paa mange

andre Maader og med forskjellige Attributer, som

det her vilde blive [for vidtløftigt at opregne og

udvikle.

S. 11 heder det "Vale er Gud for Krigen,

,,Tyr for Krig og Viisdom. Hvorved de adskille

"sig , vides ikke, og man stoder sig over Visdom-

"men,,. Begge siges S. 10 at være ubrugbare for

Kunstneren som utydelige og formlosc Væsener.

Vel siger den yngre Edda om Vale at han

var tapper i Strid og en god Skytte , men dog

finder man ikke at han er bleven dyrket som Kri-

gens Gud. Hvor mange af Grækernes Guder og

.
Halvguder skildres ikke af dem som tappre i

Strid , uden at de derfor behovede at sammen-

blandes med den som egentlig Krigsgud dyrkede

Arcs Mars eller med den sejergivende J u p i-
(

ter. Til den sidstnævnte svarede Odin og hos

os ligesom Tyr eller Tir (egentlig Modets

og Tapperliedens Gud) til Mars, skjont V lier

ogsaa undertiden paakaldtes af Nordboerne ved en

foresLaaende Tvekamp. T y r adskilles ellers nok-

som fra Vale ved .sin ene Haand; den andens

Savn klæder ham neppe værre enc^ Vulkans
Lamhed eller den cretensiske Jupiters Mangel paa

Øren. Ogsaa secs den enhændede Mutius S c æ-

4



vola afbildet paa skjonne antike Gemmer, uden

at man sloder sig derover , men tvertimod bringes

til at beundre den patriotiske Helts herlige Selv-

fornægtelse; paa en lignende Maade beretter My-

then at Guden Tir hengav sin ene Ilaand for

Menneskenes Frelse,

Til S. 12 bemærker jeg at de himmelske

Norner, som bestemte Skjæbnen, vare meget

forskjellige fra de jordiske Spaaqvinder som for-

udsagde Folks Skjebne, og som af nogle uxigtigen

kaldtes Norner, skjondt deres rette Benævnelse

var Valaer eller Spaaqvinder, ligesom de Gamle

stundum kaldte Fyrsterne Guder. Ogsaa forer

stiltes de nordiske Norner undertiden som spin-

dende. F. Ex. i den skjonne eddiske Skildring

af den danske Konge Helge H u n d i n g s b a n e s

Fbdscl:

Nat var i Borgen

Nornerne kom

De som den Ædlings

Alder bestemte 5

Bode ham hædres

Hojest blandt Fyrster
,

Agtes som bedst

Af alle Konger.



Kraftig de spunde

Skj-æbnens Traad
,

Om Braal unds Borg
Stormen dundred

;

De udvikled

Gyldne Baand

,

Midt under Maanens

Sal dem fæsted.

i

Til Øst og til Vest ..

De Enderne strakte ,

Gave saa Kongen

Grændser for Lande
;

Nornen en Kjede

Kasted mod Nord

Og den bod

Evig holde.

Her er det ikke allene Heltens Livstraad som

Nornerne tvinde 5 ved sit kunstige Spind bestemme

de ogsaa vidtomfattende Grændser for den nylodte

FyrstesVælde, og vinde tillige den uvisnelige Hæders-

krands, som skulde sikkre ham en glimrende Udd-

deligiied i Nordboernes Mindesange.

S. i4. omtaler Forf. de forskjellige Begreber

om Skjaebnen og Ddden som fordum herskede

blandt Gråskerne. Det samme kan vistnok siges

r

i
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om Oldtidens Kordboc , men aldrig yitrede han

en feig Afsky for Doden, skjondt egentlig ingen Lyst

til den, uden den, enten saaes at svæve mmdgaaelig

for Øinene, eller Sindet var saa svækket af Sygdom

og Alder , at Doden maatte ansees for ønskeli-

gere end Livet. Vist er det at den gamle Nordbo

ogsaa havde saadanne Forestillinger , som Græ-

kerne, efter Prof. Udtryk,' digtede til sin og Men-

neskelighedens Trost mod Skjæbnens Grumhed.

V a 1 k y r i e r n e ledsagede jo den faldende Helt

til Guders og »Einheriers Forsamling i Valhal 1

;

de fromme doende Qvinder modtoges af Freya

eller G c f i o n i de himmelske Boligei— og all©

gode skulde engang nyde den hojeste Lyksalighed

> Gimle. Derfor kunde Heroinen Gudrun©
saa trostig udbryde i Edda- Sangen:

Jeg ved en skjomiere Dod

Til andet Lys*) skal hensvæve.

Overvældet af Livets Sorger, tiltaler hun ogsaa

saaledes sin hedenfarne Ægtemage :

*) De selvsamme ITdtryk lægger E uripides
sin I p hi ge ni ai Munden — og giver saaledes

et paafaldende Bevis for den Lighed som
virkelig fandt Sted i de gamle Grækers og

Nordboers Forestillinger om det evige Liv i

Lysets Rige-



Kom Sigurd ! ihu

Hvad vi talte

Da sammen vi begge

Sade paa Leyet*,

At du Hojmodige !

Hjemsbge mig skolde

Fra Dodningcs Land,

—

Dig jeg fra Verden !

Ligeledes trostede Kjæmpen Egil sig over sin

Ted Skibbrud omkomne elskede Sons Hedenfart

:

Han til Luftens

Stad er kommen,

Qrindes Son,

Bolig at soge.

;

Og endvidere •

End jeg det mindes

At Gothers Ven (Odin)

Op til Guders

Verden tog

Den Slægt- Ask

Som af mig voxte

Og min Qvi ndes

Stammepode.

Flere Beviser vilde blive alt for vidtloftige

at anfore. Ganske andre Forestillinger end hine

vore Hedenoldsfolk f har vor Forf. om deres
• a

**'
-
**"-—- ** "* « >T?v < T Cm^ul^j< j

'

* f» "

i-T.*** a

- #
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Tilstand efter Doden. "Menneskeligheden selv

"oprbres ved Beskrivelsen over de Saliges Boliger.

"Ørn og Ulv*) hænge over Doren for at betegne at

"kun Ørnes og Ulves Fodere , der modigen van-

"dre over Fienders Liig , kunne her stædes Ind-

fang. Fra V a 1 li al 1 udelukkes altsaa den fromme

"Præst, den vise Lovgiver, den skyldfrie Landmand,

"den udmærkede Digter , den fortjente Borger og

"alle de herlige som Elysium indslutter."

I Grimnersinaal heder det rigtig nok om

Indgangen til V a 1 h a 1 1 :

Vesten for Do ren

Hænger en Ulv
En Ørn derover svæver,

Men her menes sikkerlig ikke andet end et-

slags physisk - astronomiskeEmblemer, der skulde be-

tegne Indgangen til den ypperste Himmel-
Sol- og A a r s - G u d s Hovedborg. Af lignende.

Aarsager tilegnede Grækerne deres Himmelgud

Ørnen og deres Solgud Ulven. At Val-

*) Rigtig nok valgte" Romerne forst Ulven og

siden Ørnen til deres Banner - Mærke og
Rigsvaaben; Romulus (og R o m a med ham)
var jo— opfostret af en Ulvinde! Ulve-
festen (Lupercalia) helligholdtes ogsaa

hvert Foraar af Romerne. Guden Marts
klædte de i en Ulve hud. Hvad have do

vel da at bebreide den skandinaviske Mytho-
logie i denne Post ?



hall betyder Himmelhvælvingen (især den overst*

Deel deraf) ligesom allerede Bastholm forkla-

rede den at være, haabcr jeg at have fuldkommen

bevist ved mine Forelæsninger , samt mine endnu

ikke udkomne Forklaringer over Eddalæren.

Antager man end at ingen uden kjække Mænd

(og en Mand bor jo alletider være kjæk, til hvil-

ken Stand han end horer) kom til Val hall, saa

antog man dog ogsaa andre himmelske Boliger for

de afdode i Vingolf, men især , for alle

Gode overhoved i Gimle, hvorom den spaaenfø

V a 1 a synger

:

En Sal jeg seer

Klarere end Solen

;

Tækket med Guld

Paa Gimle staa

,

Der skulle boe

Dydige Folk

Og til evig Tid /

Salighed nyde.

Her var da Plads nok for den fredelige

BoTger "og alle de Herlige
?
som Elysium ind-

slutter,,.

Om Eventyret om$uttungs Mjod saale-

des som jeg har forklaret det i min lille Afhand-

ling om Digte r dri kk en (i Ath e ne forFebr«



1816) *) ikke tilbyder den dannede og aaridrige

Kunstner en eneste malerisk Scene — overlader

jeg til Artisternes Bedommelse. Vil man endelig

«bge et Sidestykke dertil i den græske Mytholo-

gie , saa linder man lier den mest paafaldénda

Lighed i Sagnene om Jupiter, som i Skikkelse

af en Slange trænger ind i Proserpinaa (lige-

som Odin i Gunlades) underjordiske Hule. og

avler med hende Zagreus, J a c c li u s eller

Bacchus. Baade de græske og de nordiske

Vise have ved allegorisk - poetiske Myther sigtet

til Jordens Befrugtning af Himmelen , hvorved de

bcgeistrende Drikkes Stof fremavledes fra de un-

derjordiske Dybder. Dog er den nordiske Digt-

ning (ligesaa lidet som mange lignende) ingenlunde

nogen ny Kopie af den græske , men de ere hid-

vandrede fra Asien eller Egnene ved det sorte

Hav, hvor vore Forfædre engang stode i en man-

ge foldig Forbindelse med Grækerne.

Hr. Prof. priser med rette det Mesterværk

af den græske Kunst 4'hvor Apollo stemmer sin

*) Den mantte dog jevnfores med Eddaerne samt
med Oehlenschlagers digteriske Skil-

dring (Nordens Guder S. 25q) eller ogsaa ,

fra den komiske Side , med Baggese ns
bekjendte poetiske Fortælling.



t*Lut paa den med OfTerskaal i Haanden staaende

.<*Py.thi a;s Hoved. Guden selvindgjod
('Præstinden, der skulde forkynde hansOrak-

"ler , de himmelske Harmonier, som
"gave hendeBlik i detTikommen deu .

Vil man engang see hvorledes de genialske

græske Kunstnere og deres Værkers veltalende

Fortolkere her have forskjdnn,et Virke-
ligheden, saa læse man og de historiske Be-

skrivelser over den Maade hvorp.ta Pythia (en

gammel Kone, v algt til Ap o lis Præstinde) gav sine

Orakelsvar. Hun sad, paa den hellige Trefod,

(i Templet i Delphi) som var opreist over en

Hule hvorfra hun modtog, paa en meget besynder-

lig fnu vistnok meget forargelig) Maade de derfra

opstigende iskolde Trækvinde eller mineralske

Dampe, hvorved hun bragtes enten til et virkeligt

eller blot tilsyneladende E.aserie. Med flyvende

Haar og skummende Mund gav hun de ofie usam-

menhængende og uforstaaelige Gudesvar , enten

ved virkelig Tale eller ogsaa ved det nu saakaldte

Bugsprog; En saadan Scenes Skildring vil

falde langt anderledes ud end den :6rommeldte.

I en haandskreven komisk Fortælling , som er i

mit Værge, har dens Forfatter, ved at betragte

Sagen fra deu latterlige Side udtrykt sig saaledes

herom :



— Som den guddommelige Kjælling

Hvem store Phoebus ! du med slig en Hæder ærte

At hun paa Jorden her dig selv repræsenterte $

Som havde hele Grækenland for Nar

Og visest blandt dets Vise var ;

Hvem Verdens fleste Stater

Og Potentater

Ærbødighed og ydmyg Hylding viste,

Med Guld og Gaver priste •,
—

Ret ligesom da hun paa hellig Trefod sad

I festlig Pryd og i en dobbelt Rad

Gesandtere fra Rigerne paa Jorden,

Fra Østen , Vesten
,
Syden , Norden

Ærbodig ventede paa hendes dyre Svar,

IVIens Guden selv i hendes Indvold raste—
Hvo vijde sig formaste

At tvivle paa det Guden var !
—

Ret ligesom— nu kommer forst min Ven!

De* treflende i Lignelsen —
Paa hendes Kinder da var snart at skue

En brandrod aqvavitisk Lue,

Og snart den Lod, som scesnaar Melk man blander

Til Kjobenhavnske Flodekander—
Som jeg om Pythia og hendes Aasyn skrev

Saaledes blev o. s, v.

Dog skal Beskyldningen for Latterlighed

og Utrolighed allene gjelde den jiordiske



^2^^T."^'^^&' a3
11111 >igBSBggg

Mythologic ,.
cndskjbndt allerede Grækerne Lu c-

cian, Aristop li anes o. fl. noksom havo

fremstilt det Latterlige i den græske og

P a 1 æ p h a t skrev en egen Bogom det U t r o 1 i g e

deri. Hvo der ikke overbevises herved , kan tyoi

til det store Forraad af slige Sager, som O vid

har sammendynget i sine Metamorphoser. Over-

hoved kan vist ingen gammel Fabellære tænkes,

som ikke har disse Mangler , naar man gjor sig

Umage for at fremstille dem fra [slige Syns-

punkter. Kunstneren , som kun soger det Op-

hdjede , Skjonne og Betydningsfulde, maa natur-

ligvis stræbe , saavidt mueligt , at undgaae slige

Gjenstandes Behandling. Hvilken Artist vilde vel

f. Ex. give sig af med at forstille Saturn som for-

tærer sine egne Bom hans berygtede Operation

paa hans Fader Uranus og Venus* s Tilbli-

velse som dens Folge eller den Handling, da

Jupiter, den græske Alfader, lod ham fol©

Gjengjeldelsens Ret? Til de græske Kunstneres

Ære maa man tilstaa, at de sjelden eller aldrig

gave sig af med Fremstillingen af disse vederstyg-

gelige, Menneskeligheden paa fleerfoldige Maader

oprbrende Scener, hvortil deres Mythologie

dog kunde have givet dem udtrykkelig Anled-

ning. Hr. Prof. finder at Smagen fornærmes

ved Fabelen om en Jætlinde med 900 Hove-

/



der*) (og den er rigtig nok Iieller ikke Skikke^

til Kunsterens Imitation ; -— men hvorfor ikke

ogsaa ved Er i ar eu s med hundrede Arme og

hnndrede ildsprudende Hoveder, Typhoe'us,

T yphaon eller Typhon med de hundrede Dra-

gehoveder fra Arme eller Skuldre , om vunde L af

de fæleste Slanger o. s. v. Hydra med de utal-

lige Hoveder , som fremkom i dobbelt Antal i

det Øjeblik de afhuggedes— eller ved G r æ-

erne, disse tre eller fire hæslige Kjellinger

med Kobberhænder , som alle maatte vexelvis

hjælpe sig med et Øje (som de dog kun brugte,

ved at lægge det paa Hovedet, naar de gik ud at

spadsere) og med en Tand**} der rigtig nok

var længere end Vildsvinets storste Huggert.

Et mere urimeligt og smaglost Eventyr kan vist-

nok ikke vor nordiske Mythologie opvise* Vist-

nok er det langt latterligere end dens Sagn om

Gudernes Udodelighéd , som en Virkning af

Idunna.6 Æbler. Var volde græske Digte-

') De ommeldes ved en poetisk Hyperbole i

Eddadigtet Hymiskvida. v

) Den hbipriselige Persens undsna sig ikke

ved at fraliste disse tre usle Skabninger den
ene Tand og det ene Øje. Han borte dog
til Grækernes uforlignelige heroiske Klee-
b 1 a d (S. 20;.

.



res Ambrosia , der ellers om Lal es som en flydende*

Salve, bedre skikket til Gudernes Næring? eller

kunde Kunstneren vel give den en mere anskue-

lig Fremstilling ? Fra en ganske anden Side har

den ærværdige Herder betragtet vor betydnings-

rige Mythe i lians Dialog : I du n n a oder der

A p f e 1 der Ver jungung-, ogsaa Grater har

behandlet den paa lignende Maade i Tidsskriftet

B r ag u r. Jfr* Episoderne om Y d n n s Ran og

Frelse i Oehlenschl agers episke Digt*).

S. l8. afsiger Hr. Prof. denne for mig al-

deles ubegribelige Dom : "Vanskabt, for Phanlasien

"ubrugbart er Alt hvad den nordiske Mytholo-

"gie indeholder,,. Enten maa han her tale mod

sin Overbevisning eller ogsaa intet kjende til den

Videnskab , hvorover denne mageløse Dom er fæl-

det. Tho r skal kunkunne forestilles plump som

Cykloper og hans Bisterhed kun som Gri-

masse**) 5 det nydanske Udtryk Karre passer

*) Rigtig nok veed man ikke det om Idunna
som om fI e b e , at hun undfangedes blot

ved det at hendes Mama spiste for meget af

vild Sal at— eller at hun, vedet kluntet
bg hojst anstødeligt Fald i alle Guders Paasyn,
forbrod sin vigtige Bestilling.

*3 Ffter sagkyndige Øjenvidners Beretning skal

dette hverken være Tilfældet ved Fog el-
ber g s Statue eller Salmsons kronede
Basrelief.



nu ikke mere til Ordet Reid (rheda) det

rigtige Udtryk for hans Tordenvogn. Det er ikke

urimeligere atThor ager med Bukke (Dyr, som

rigtignok ikke have mere at bestJMe med Lynild

end Ørnen eller Drengen i dens Klo er)

end at Jupiter opammedes af en Gjed, som

dog saa tidt er bleven forherliget ved beromte

Digtninger og Kunstværker. S. 18 finder Forf.

det væmmeligt at S i g y n opfanger den paa Loke
neddryppende Slangegift med et Bækken; det

væmmelige ligger her vel blot i det valgte Ud-

tryk , da S i gyn egentlig brugte en S k a a 1 sva-

rende til en Grater eller Phiala. Den onde

Lokes Straf er ellers mindre opi orende , end

den lignende , som Menneskenes Velgjorer P r o-

m e t h e u s maatte udstaa, da lian paa samme Maade

blev smedet til Klippen , saaledes at en Ørn

eller Grif nærtes af hans ufortærlige Lever •, ogsaa

seer man, i visse Kunstværker, en Slange hæve

sig over hans Krop ,
ligesom over den fængslede

Loke*>
S- vil Forf. ikke troe eller taale at

rore Damer ere blevne fortrolige med Valhals

*) Lignende Myther ere almindelige blandt Inder

Perser, Armeniere og andre Folk som boe i

"Nærheden af den store kaukasiske Bjergkjæde,
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Guder og Gudinder, "da de ikke ville kunne

"skjenke Personer som ere saa modbydelige

,

"deres Fortroelighed 'f. Ex. Freya, som for-

stærer al Qvindeborets Mad og tom-

"mer hele T onder af den brune M jod;

"Thor som æder tvende stegte Tyre

"for ikke at nævne flere". Her e* den pæne

Freya meget uskyldigen bleven bagtalt da al-

deles intet saadant fortælles om
li e n de i de e d d i s k e My ther —men no-

get lignende siger rigtignok en af Hedenolds ko-

miske Digtere i Qvadet om Thrym, (elJer

Hammerens PI en teis e) om Thor, der

gjæstede Jætterne forklædt som Freya. At

Thor kunde fortære meget, ligesom selve Tor-

denen, var saare naturligt — men Græker og Ro-

mere forestilte dog den af Hr. Prof. saa hbit

prisede Hercules som ikke mindre graadig*)

da de gamle overhoved meente, at overhaands

stærke Folk behovede megen og kraftig Fode.

Vidste ellers vore Damer Alt hvad de græske

IVIythologer fortælle om Ve n us , saa vilde hun

*) Hans Fraadseiié og Fylderie overgik al

Forestilling. 1 det græske Lystpil Fr 6 e r n e
fortærer han paa engang 17 Brod, 20 store

Stykker Kjod m. in.



neppe nyde deres Yndest i saa hoj en Grad sora

Eddaernes langt sædeligere F r e y a , da Lokes

Beskyldninger, som jeg for har vist , ikke fortieno

Havde de græske Kunstnere stedse ubetinget

fulgt de ældste mytliiske og symboliske Forestil-

linger af Guderne , vilde vi nu ikke glædes og

undervises ved deres, udddelige Kunstværker. Pe-

lasgerne dyrkede tildels simple raa eller til-

hugne Stene , og selv i Grækenlands mere kulti-

verede Tider forestilte man Jupiter med Horn,

snart med fire, snart med ingen Øren; snart med

snart uden Øjne
,

endog med et Øje i Panden

(eller tre i altj : V enus som ridende paa eu

Buk-, Hecate med tre Hoveder eller Kroppe

"bærende Nbgler, Slanger og Svbber i de sex Hænder;

den afskyelige Priap (offentlig udstillet som

Haugernes Vogter) ; den oventil skjonne Scylla

hvis bvrige Krop blot bestaaer af glubende Hun-
•

dehoveder ; samt saa mange andre Uhyrer som *

Cerberus, C h i m æ r a , Echi dna, Me-

dusa, Furier, Gorgoner, Harpyer,

Græer, Em puser, Sphinxer, Satyrer

Paniscer, Titaner, Giganter, C y klo-

per, Eauncr, Centaurer, Tritoner

o. s. v. Dog have saavel ældre som nyere

Kunstnere vidst at forestille nogle af disse mon-



streuse Væsener med en beundringsværdig Kunst

og Tækkelighed.

Hr. Prof. finder og en Afsmng i de nor-

diske Navne, som lian vil at Kunstneren skal

vrage , som ikke svarende til hans Dannelse. De

græske Guders Navne finder han stedse skjdnne og

velklingende ,
og har derfor ingen Øren til de

Tusinde uudsigelige Navne hvor af den

nordiske M)rthologie vrimler- Til PrOve anffirer

Forf. attcn*J, men man maa vel tage sig i

Agt for at ansee disse , saaledcs som de her skri-

ves , for paalidelige, med Undtagelse af Tan-
gnioster,Tangrisner, Mist,Herfjotur,
Radgrid ogReginleif, som dog vel ikke

klinge synderlig raaere end nogle af de græske

Navne F. Ex. K e r eller Ki r,Z e v s
,
Iacchos,

P e i t h o h eller Pitho, Asklepios, lo,

H ep h aistos, Dirke, Kyklops, Gar-

garos, Glaukos, H ra dam an t hys**),

*) Paa Valkyrierne Hilde, Thrud«
H r i s t , Mist og Skogul nær ere disse

mythiske Navne saare uvigtige for den nor-
diske Mytholog, Digter eller Kunstner, og
forekomme kun meget sjælden i Edda.

') Eller , som Latinerne skrive, Rliadaman-
t h u s , R h e a , R h o e c u sJ, R h y t lu a.
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Hrea, H r o i k o s
,

Zeuxippe, Kybele,
Poseida on, Hypermnestra, Okyroe,
Sthenias, Hrythia, Taxa rip pos, E i-

- 1 i t h 3
r i a , P o cl al ei ri o s

, Oidipus o. il.

Af de (ivrige nordiske bor Skeggiauld
læses Skegjbld , Skaugul Skogul ; S k i b-

b ri mir er slet ikke til i vor Mythologie

;

Fimbulfamber er intet mythisk Navn

,

men Fimbulfambe et gammelt Øgenavn for et

sælle Fjog.

H i 1 d i bor læses Hild©
Thrudi T h r u d o

Falhrfnir Falhofner
Kaugrid Randgride
Rhristr Hrist

H 1 a n k H 1 o c k (H 1 a c k a).

Heraf ere vist Hilde og T h r u d e lige-

saa velklingende som Hilaira og Thrake,
Falhofner som P h al e r o s o. s. v, Des-

uden veed enhver at Grækerne optoge utallig«

af Barbarernes mythiske Væsener og Navne i

deres Tro og Sprog. Ogsaa er det noksom be-

kjendt at Navnene paa de vigtigste Væsener i

den nordiske Gudelære aldeles ikke ere ilde

lydende , men nærme sig i Klangen meget til

græské Ord. Dette seer man f. Ex. af Graters

græske Oversættelse af Edda - Digtet Ski r n e r s

Reise, De her forekommende mythiske Navne ere :
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Qdcvog, Pihviq, Qcdq.

S. 21 bemærker Forf. meget rigtigen at 4 <den

"græske Mythologie indeholder de fors te Grund-

blinier til alle de Kundskaber som adle Menne-

sket og adskille det fra den store Hob ; Grund-

blinierne til Astronomien, Geographien , Chrono-

"logien og andre Forstanden opklarende og skjær-

"pende Videnskaber. Himmel, Jord og Hav be-

"vise de mythologiske Personers Virkelighed,,«

Herpaa anforer Hr. Prof. adskillige Exempler.

Det selvsamme er ogsaa Tilfældet med den

nordiske Mythologie naar den betragtes og un-

dersøges efter rigtige Grundsætninger. Saaledes

glimre Tir*), Odin, Thor ogFreya blandt

Planeterne ; Uller,Freyr, Vale, Saga,
Skade, Baldur, Heimdall, Forsete,

N j o r d
, Vidar o. fl. raade for Himmeltegnene

og Tidens aarlige Lob. Endnu skinner Regn-
buen som Gudernes Bro, Melkevei-
en**) som deres Kongevej. Endnu næv-

i i

*) Saaledes bor Guden Tyrs (Tyrs eller

T i r s) Navn egentlig Udtales.

**) S. 21 anforer Forf. en af Mytherne om
Melkevejens Tilblivelse — nemlig ved de Mel-

>
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tips F r i g g a s eller Freyas Rok som et

Stjernebillede af den svenske Landalmue
,

og

Karhvognen blev det for af vore Forfar

dre som styret af T li o r eller Odin. 0 r v a n--

d i 1 s T a a og Th iasses 0 i n e , forvandlede

til lysende Stjerner, mindede Forfædrene om Tord-

nerens mythiske Bedrifter *). Lokes Brand
(Lo ka - brenna) er Sirius fra umindelige

Tider bleven kaldet i Island, fordi denne Stjerne

har mindet vore Forfædre (lige saa vel som Ægyp-

terne) om den forestaaende Verdensbrand,- da

Loke skulde slippe ud af sit Fængsel og an-

tænde Verdenstræets Stamme— men tillige mindede^

k edraaber som faldt fra J u n os Bryst

da hun gav Hercules Die , Og h vis
S p o r d a n n e d e M e 1 k e v e j e n , h v o r-

paa Guderne vandrede. Var dette

. et eddisk Sagn vilde Forf. her uden Tvivl

have gjennemheglet det uhyre, utrolige
og væmmelige i den nordiske Gudelærei

Ingen Mythologie /<an frifindes for slige Be-
skyldninger naar man gjor sig Umage for at

opscige dem.

*) Hr. Prof. mener S. 16 at de erc Eftera-

belser af Ariadnes Krone— men selv-

Finlændere, Gronlændere og.de

vilde Amerikanere (for ej at omtale In-

der , Perser og andre dannede Folk) have

mythis! e Stjernenavne. Skulle ogsaa alle

disse være Kopier af de græske?



dem og om den derefter tilbagevendende Guldalder,

Himlens og Jordens Fornyelse og Menneskeslægtens

Gjenftidelse, efter de græske og dsterlandske Vises

ældgamle Tro og Lære.

"Ligesaa rig er Jorden paa Guddoms Min-

der,,*). Det jordiske Asgaard eller Asburg

sattes forst i de kaukasiske Egne , ved det Gude-

bjerg som ogsaa er hojberomt i Grækers , Perser*

og Inders Myther. Det jordiske Vanaheim
sogte man ogsa-a i de tilgrændsende Lande. Go-

ther og Alaner kaldte sig Gudernes Folk og

ofle toge de Hensyn til denne ophojede Benævnelse

ved Navngivelsen af de af dem indtagne Lande og

znlagte Steder ; der af Navnene Goth er, Goth-
land, Gudhcim og mange flere ; Asa-rura

ogValhallsberg i Sverrig minde om Aagu-

dernes Dj'rkelse. Odinsala, Odinsioi Sverrig ;

Odins b eller Odinsve (Helligdom) nu

Odens e,F yens Hovedstad o. fl. kaldes saaledes

efter Guden O d in; Thorslundi Danmark,

Thor* borg o. fl. i Sverrig , Thorshavn
paa Færoe, Thorsnes paa Island o. m. fl. efter

Thor; Tirsbek i Jylland m. fl. efter Tir,

*) Derved er at mærke at de ileste græske
Stedsnavne ere nu omstunder blevne mere
forandrede fra de oprindelige Benævnelser,
end de nordiske ere.

5



V e b o r g (V e b i 6 r g) nu Viborg efter V e,

Heimdallshoug i Norge efter H e imd a 1

1

o. s. v. Ogsaa mentes ilere danske Steder at

være opkaldte efter Heroernes Navne, som Roes-
kilde efter ;Roe, Ringsted efter Ring,
Hothersnes (nu Horsens) af H o t li e r , ligesom

ogsaa selve Rigerne, som Danmark af Dan,
Norge af Nor og saa fremdeles. Mange Hero

slige nordiske Navne kunde jeg optegne, som erin-

dre os om vor mytliiske og lieroiske Tidsalder,

anen det er fuldkommen overllodigt. Efterhaanden

som vore sofarende Forfædre udvidede deres geo-

graphiske Kundskaber , ved nye Opdagelser, for-

øgede de ogsaa de mytliiske Stedsnavne.

Saaledes finde vi , naar vi ogsaa
: "kaste et

Blik paa Havet" at de kaldte det nordvestlige

Ishav Ginnunga-gab, det nordostlige E 1 i-

v a g a. Naar "C alpe og Abyla endnu staa

som Maalene for" (vistnok oprindelig den phoe-

niciske eller magusanske , ikke den græske)

<lH erkules's Arbeider,, — saa gjenfinde vi endnu

i Strædet ved Gibraltar vore Forfædres N i 6 r-

v e s u n d
,
opkaldt af dem efter N i 0 r v e , Nat-

tens, maaske tillige Oceanets Fader. Det er ogsaa

mod Vesten at Natten synes at flygte og do

græske Mythologcr satte ligeledes dens Boliger ved

det yderste Ocean. I Norge bære Freyersund,

Freyervig o. 11. endnu de gamle Navne. I vore



*«gne Farvande bærer Øen Læs s 6 (forlien Hle-

s e y) Havgudens Navn , ligesom E yderens

Udlob forhen , efter hans andet Navn , kaldtes

Æ g i r s D o r (hvoraf det fremmede E g i do r a).

Det store og lille B e 1 1 fik Navn af Skjaldenes

Sprog, som kaldte Soen Landenes B e 1 1 e. Mindre

burde det interessere os at erfare "Oprindelsen

tilde Strophadiske Øers Benævnelse,, end

at kjende det ældste Folkesagn om vort eget Sjæl-

lands Tilblivelse, som er os opbevaret i Mythen

om Gefion*). Her vidne jo ogsaa B a 1 der s

Brond, Tisvæld og flere forhen hojt anseete

Kilder om de gamle Guders andægtige Dyrkelse

yed de hellige Vande.

Hr. Prof. nævner enkelte Træer og

Plan ter som ere opkaldte efter de græske

Guder. Til Gjengjeld kunde jeg meddele ham

en lang Liste over slige , som ere tagne af

Nordens mythiske Væseners Navne og som endnu

ere til i Danmarks, Sverrigs, Norges og Islands

Folkesprog. Jeg vil her kun nævne nogle af dem:

*) Den har ellers en paafaldende Lighed med
Grækernes Sagn om Rosporus, der ogsaa

blev opploiet ved mythiske Oxer. Dens fbr-
ste Oprindelse mna da soges ved det sorte,

Hav , hvorfra den indvandrede her til Norden
med vore Forfædre, samt anvendles af dem
med nogen Forandring paa de af dem her ind-
tagne Egne.

5*



Baldersbraa (Anthemis); B a 1 d-

blomme (Trollius europæus) opkaldtes efter

Guden Baldur—
F riggas Urt (Orchis maculata) efter Gud-

inden F r i g ga;

Freyas Haar (Adiantum aureum) o. fl. ef-

er Freya *) ogsaa kaldet (Gudinden) SifsHaar
eller Ho vedsraykke»

N j o r d s Vante eller Handske (spongia

manus) efter Havguden N j o r d **) *,

T i r s Viol , vild Marts Fiol (viola canina)

Ti ved, Tir s ved (Daphne mezereum) ; Tyr-
h i a 1 m

, Tyrs Hjelm (aconitum lycocto-

n um, ogsaa kaldet Thors Hat eller Hjelm) efter

Guden Tyr eller Ti r;

*) Paa Dansk Frue Haar o. s. v. hvorved
er at mærke : at de mangfoldige Planter som
nu opkaldes afAlmuen efler vor Frue eller

Maria have sandsynligen forst været opkaldte
efter Frigga eller Freya. I Nordens
Ældste Tider lagde Qvindekjonnet sig meget
efter Lægekunsten ,

og tillige efter Plante-
kundskab, da den vejledede dem Li l mang-
foldige Lægedonismi dlers Opiindclsc og Til-
beredelse. Derfor opkaldtes da vel saa mange
Planter efter Gudinderne.

**) Saaledes i Island og paa Færoe ; i Norge
har man derimod omdobt den til Maries
Vante. Paa samme Maade have vist mange
Urter m. m. som for vare opkaldte efter

Guderne, siden erholdt katholske Hcl^cnnavne.
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Lokes Pengepung (rhinantus eh r i s t *

galli);Lokes Havre (ITkrudet p o 1 y tri c hu m
c o m m u n e) o, fl. efter den gjerrige og skadefro

Mangfoldige ere ogsaa de Plantenavne som

endnu opkaldes efter det gamle Nordens ovrige

mythiske Væsener som Alfc, Dverge, Thuxser ,

Jætter o. s. v. Ogsaa visse Dyr og Mineraller

bære endnu i visse Egne Navne, tagne af den nor-

diske My thologie , men det vilde blive for vidt-

loftigt at opregne alt sligt i dette lille Skrift.

Nordiske Egennavne for Mænd og Qvinder,

som have deres Oprindelse fra vor gamle Gude-

lære
,

og som endnu bruges over alt i Rigerna

(dog mest i Norge og Island , hvor de Indfbdte

mindst have blandet sig med Fremmede) — ere

næsten utallige. Jeg nævner kun et Par af dem:

Thorvald (hvoraf Tko r v a ld s e n) **) og Hr.

*) Ligesom nfan har Beviser for at Thors hem-
melige Dyrkelse vedvarede her i Norden
lige til det sidstafvigte Aarhundrede : saa veed
man og at Djævelen endnu kaldes Loke
af Almuen i visse Egne afDanmark, Norge
og Island.

*#
) Derfor sagde Oehlenschlager allerede for længe
siden : Thor fra Island i Rom vækkerKron-
ion til Liv.



rofcsssor Tor kel Badens eget Fornavn
, da

det ellers skrives Tho r kel, og begge harp

Guden Thor upaatvivlcUg at takke for deres

forste Tilværelse. Ikke desmindre er det Forf.

selv, der dog daglig maa hore og sec de nordiske

Gudenavne (Tir, Odin, Thor, Freia) i

Ugedagenes danske Benævnelser , som i det om-

handlede Skrift S, a4 udtrykkelig siger; "Det

eneste Bevis paa de nordiske Guders Tilværelse

er-— Slib es tene n„ *) Her maatte man rig-

tignok fristes til at udbryde i Forf, * eget Ud*

raab ;

. Den megen Viden gjor man intet veed

!

naarman saaledes glemmer sig selv og alle sine nor-

diske Omgivelseri Tid og Rum for lutter

Grandskninger over græsk og romersk Fortid l

Hr. Prof, egne Undersøgelser (S. 16. 18. 28)

over den "saakaldedc Nordiske Mythologies,, Til-

værelse eller sildige Oprindelse fra forkvaklede

græske Myther eller latterlige Sagn og utrolig*

) Betydningsfuld blev rigtignok Slibeitee-
n e n , da Kong Albrecht sendte Dron-
ning Mar greth e den isteden for den ellers

sædvanlige Stridshandske —« nu bliver den det

og, skjbnt i en mindre vigtig Sag, ved Udfor-
dringen til den nordiske Mythologies Forsva-

rere. '



Eventyrer fra Folkestuerne vil jeg Ker forbigaae

med dyb Taushed, men da han ellers især har be-

raabtsig paa en Afhandling (afD e li u s) i Nach-

trage zu Sulzers allgemeinerTheorie

der schonen Kiinste, for at vise den skandi-

naviske Mythologies Udspring fra græske og ro-

merske Skrifter— saa bliver det ikke overflødigt

at gjbre Læserne opmærksomme paa dette Stykkes

sande Værd. Det har til Titel: "W a s wiss en

."yy ir von dem GI au ben der Volker
"jm skandischen Nord?,, og dette Sporgs-

xnaal besvares blot ved Uddrag af P r o c o p i u s,

I o man de s*) Paulus Diaconus, Er-

mo ldus Nigellus, Forfatterne til Ansgars

*) To mandes er ellers ingen uvigtig Forfatter,'

forsaavidt de sydlige Gothers ældste Tro og
Religionshistorie angaaer. D eli u s benægter
rigtig nok at disse Gother stode i nogen
Forbindelse med de nerdiske— men Sproget
5 U 1 f i 1 a s Bibeloversættelse vidner uimodsige-
lig om det modsatte. Deraf seer man tilfæl-

digvis at hine Gother havde, i det 4de Aar-
hundrede, næsten de samme Benævnelser for

Gud, Præster, Offringer og anden
Gudsdyrkelse som de skandinaviske Heden-
olds Gother. Dog vil Hr. Delius at de
oldnordiske Forfatteres Aser blot skulle være
stjaalné fra Gothernes af Iornandes om-
meldte Anser!



og E 1 p li e g s Levnetsbeskvi velser
, Dithniar

fra Merseburg , Dudo' af St. Qvi nti u
,

Adam af Bremen, A e 1 n o t h u s ,
• O r d c-

** i c Vitalis, Munken A I b e r i c fra t r o i s

Fontaines samt endelig ved enkelte Citater

af Saxo. — Alle de islandske og andre nordiske

Forfatteres Samlinger og Skrifter fordommes som

elcs uefterrettelige, vistnok af den Hovedgrund—

•

at Forf. intet forstod af det oldnordiske Sprog eller

dets. originale Mindesmærker. Hans Skrift bliver

Baaledes at betragte paa den selvsamme Maade, som

om man udenlands nu vilde forkaste alle yngre

indenlandske Forfattere om vore nordiske Lande,

snen derimod kun bedomme deres Beskaffenhed og

Historie efter lose Skipper -Relationer, samlede i

Grækenland , Italien
,
Frankerige og Tydskland,

mest af uvidende og fanatiske Munke ! Derfor

omgives Forf. ogsaa af et saa tykt Uvidenheds

TJbrke at han (endnu (1800O ikke veed at der gi-

Ves nogen anden Edda end den som tilskrives

S nor ro, og er deri ikke klogere end hans For-

gjænger, den ellers fortjente Schlozer, som i

fin blinde Iver mod den oldnordiske Litteratur,

ogsaa lamge forhen havde benægtet den samme,

ellers aabenbare og almindelig bekjendte Sandhed,

Bet er fra Del fus at Hr. Prof. har taget An-

ledning til sit Udfald mod de islandske Trou-

bad or er og til den Sætning "at Grækernes og



"Romernes Læsning maa.tte forst slaa Rodeler Tor

"at skabe en Freya„. Historisk bevisligt er dot

dog at i Aaret 999 blev den kristnede Hialte

Skeggeson domt til Landsforvisning af den

islandske Fristats Landstingsret, For en Vise som

endnu er til
,

og hvori lian havde forhaanet den

da almindelig dyrkede Fr cya;— Saa skulde alt-

s>aa de hedenske Nordboer allerede i en lang for-

bigangen Tid have studeret Grækers og Romeres

Skrifter for at indfore Ve nu s ? s offentlige Til-

bedelse under Navn af Freya? Maaden, hvorpaa

dette skete , har Hr. D elius ikke seet sig i

Stand til at Vise.— Nordens gamle Sprog kjendte

han vistnok slet ikke og det nyere Danske lige—

saa lidet , thi saaledes siger han (i samme Bind af

Værket S. Go). "Das Srhimpfwort Kro te ist

"sclbst durch Dannemark verbreitet (Denen eine

''angenehme Bemerkung welche *n Kr o do den

C;Odin sehen) und kommt von der AmphiUje

"K r 6 t e (h u f o) ist gleichbcdeutend mit Lork,,

—

1

Slige Skriblere skulle bedomme vort Sprogs ældste

og mærkeligste Mindesmærker, og fortjene storre

Tiltro blandt vore Lærde og Kunstnere end vore

egiie Forfattere ! Om den nordiske M y th o-

1 o g 1 e kunde ellers D elius med Sandhed sige

(S. n4) uWi r -vv i s se n von all e m 11 i c h ts"

og bekræfter derved den gamle Sætning : Ars
non håbet osorem, nisi ignoranten!.



Ellers bemærker Hr. Prof. Ea den .(S.

26) "at Mythologien" (overhoved ? eller blot den

nordiske?) "hidrbrer fra Barbarer"*); At

vore hedenske Olderfædre vare saadanne meney

Forf. er uimodsigelig bevist , ved hans Broder

Dr. Baden af de islandske Sagaer**). Flere

Gange har jeg taget til Gjenmæle i denne Sag, og

kan deslettere henholde mig dertil i disse Bemærk-

ninger, som ogsaa ere den uvedkommende.

Endelig erklærer jeg: at det ingenlunde har

været min Hensigt ved disse Blades Udgivelse, at

nedværdige det Store eller Skjonne i den

*) Det gjorde vistnok den græske (efter Græker-

nes Talemaade) for en stor Deel , forsaavidt

den nemlig skyldtes Ægypter ,
Phoenicier,

Syrer , Perser o. s. v.

.**) Hans Protest mod flere Sagaers UdgiveUe
indrykkes hel og holden ved samme Lejlig-

hed S. 27-28. Vil man ellers lære at kjendo

Atheniensernes Sæder i deres mest kultiverede

og blomstrende Periode— da læse man A ri-

stophanes, og overbevise sig derved om
at en langt storre Usædelighed da herskede

Dlandt dem , end nogensinde , efter Sagaerne

3 det hedenske Norden. Gvenikjbbet frem-

stiltes de ublueste Scener offentlig paa Thea-
' tret i Visdomsgudindeiis Hovedstad, medens

de nordiske Hedningers Love endog sorgede

for Klædedragtens . Sbmmelighed , baade for

JYIænd og Qvinder.



græsk - romerske Mythologie. Tvertimod erkjen-

der jeg : at det mi er
,
og stedse vil blive , mere

nødvendigt for Kunstneren at studere den (især

for mange fra den hidrorende ældgamle Kunstvær-

kers Skyld)— end den nordiske. Derimod har

jeg villet vise: at den græske oprindelig havde do

samme F e i 1 og Mangler som Hr, Professor

Baden bebreider den nordiske. Det var store

Digteres, Philosophers og Kunstneres ophojede Ge-

rne som, ved forenede Bestræbelser, gav den græ-

ske Gudelære dens varige og almindelige Brugbar-

hed. Bliver Sporgsmaalet derimod om national

Interesse, saa kan vel den nordiske, ho>

Nordboerne, nu gjbre Fordring paa en storre

Opmærksomhed , end Fleerhoden havde viist den i

en Række af Aarhundreder, medens den fremmede

Græske, fordrevet frasit rette Fædreland, hævdedes

j Besiddelsen af et usurperet Enevælde i Lærdom-

mens; Digtningens og Kunstens Rige *}. Det var

*) Missionærer og Munke fordreve, saavidtmuc-
ligt, den gamle Hedenolds Tro ved Kristen-
dommens Indførelse. Da hin levede i Spro-
get, sogte de ogsaa at tilintetgjbre dets Mindes-
mærker , og gandske at fortrænge det som
Skriftsprog ; den romerske Mythologie (hvor-
om de dog havde meget ufuldkomne Kund-
skaber}, troede de at kunne ben}'tte og an-
prise , uden Skade , i de nordiske Lande,



forst i Aavet i665 at en Deel af Edda
,
og sidfin

tvende andre mindre Stykker udkom
,

og dog

skete det paa en meget ufuldkommen Maade i

det 18de Aarhundrede saa man forst værdige (merl

endnu ikke fuldstændige) Udgaver af andre dens

Dele, og den nordiske Mythologic vandt ogsaa ad-

skillige aandrige cg heldige D)Tkere. Nu var det

og at W i e d e w e 1 1 foretog de fdrste For so g

til at anvende den praktisk for de skjonue Kun-

ster, i det Grater paa samme Tid sogte at an-

befale den som Theoretiker. — Siden forst i det

19de Aarhundrede udkom langt flere gode Skrifter

over Videnskaben og dens, rigtige Behandling samt

dens Anvendelse paa de skjonne Kunster *) end

Derfor skrev Saxo sin Danske Historie paa
Latin, og kom saaledestil at omsætte delleste

mythiske Navne paa dette Tungemaal og der-
ved folge sin Tids herskeude Smag. Saaledes

gjorde han Hel til Proscrpi na, A s-

g a år d til B y zantiu m. Lykkeligvis funde
Nordens ældgamle Tale og Digt et trygt Fri-
sted, i det langt bortfjernede, afsidesliggende

Island. Strax efter Kristendommens Indforelse

opskreves her mange af de liedenske Digte og

selv Fædrenes Troes - Lære og mythiske Sagn
affattedes skriftlig til Underretning for Sam-
tid og Eftertid,

*) Denne er, foruden M oliers og Graters
bekjendte Skrifter, bleven omhandlet paa en
anbefalende Maade, i Danmark ved eu Re-



man havde fiavt til den Tid. Nordens ypperste

Digtere have siden beskjæftiget sig med dens

Bearbeidelse , og gode Haandudgaver af begge Ed-

daeme ere nu udkomne i Trykken-,— Oversættel-

ser deraf ere deel s færdige , deel s ventes de at

udkomme i det tydske og de nordiske Sprog. —
Nu er det forst at udmærkede Kunstnere al-

vorlig bestræbe sig for at vise dens Brugbarhed

for Kunsten. Heldige. Prover ere allerede gjorte,

og ved de lilerære Hjelpemidlers sandsynlige For-

ogelse i Fremtiden xnaa vi haabe , at ogsaa Dan-

marks genialske Kunstnere , som ynde og fatte

vore Forfædres dybsindige Ideer, ville kunne

vise hele Verden : at vi virkelig besidde en nor-

disk Mythologie samt at den aldeles ikke

kan siges at være ubrugbar for de skjbnne
Kunster.

Fædrelandets Hæder bor ikke være Nogen af

dets Sonner ligegyldig. .Den befordres vistnok

cension over O eh I en s c hl a ger s Nor-
dens Guder i Danske Litt. Tidende for

1819 (No. 52-54} og i Sverrigaf den
beromte Geijer i Tidskriftet Idunna
for 1817 samt Ling i hans for paaberaabte
Skrift S. 20 o. fl. Jfr. Dr. Katter.feld
iiber dieAsalehre und ih re An'weu-
dun g (1819) S. 54. o. f.
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ved en egen Green af Videnskab og Kunst, opelsket

og fredet i dets eget Skjbd; skulde vi da nu taale at

dens Stamme, skjont yndet og hegnet af Landets

kongelige Fader
, *) udryddes fra vor Jordbund,

for at ompl; ntes blandt Fremmede og bære dem

i Tidens Fylde de herlige Frugter, som vi selv saa

daarlig forsmaade! Vi skulde heurykkes ved "Græ-

kernes Fædrelandssind og patriotiske Minder, men

haane og odelægge vore egne? Til en saadan Daar-

lighed kunne Danske vist ikke henfalde
,

saalænge

dansk Tungemaal tales og Danmarks Navn minder

om dets ældgamle Hæder.

.*) Ved Kunst - Academiets fornyede Fundats
af 28de Jul. i8i4 §. 44 samt Reglementets af

fi. Aar 36 §. er det. befalet at den 11 o r d i s k ©

IVIythologie skal foredrages ved Acade-
xniet 5 dette blev mig allcrnaadigst paalagt ved
Kgl. Befaling af 10de April 1819. Flere
Gange har Akademiet opgivet vore Kunstnere
Ænuier af den gamle fædrelandske Gudelære
til Behandling, og de have vundet heldige Be-
arbeidere. Nu er det dog forst at Akademiets
.Sekretair træder offentlig frem for Publicum
for at vise, at Kunsten vil. linde sin Grav i

den nordiske M y t h o 1 o g i e (S. G) om
hvis Tilværelse han ikke desmindre tvivler

(S. 28). Han maa gjerne tvivle om det

hvorom alle Ovrige Vedkommende , og over-

hoved alle Sagkyndige fole sig fuldkommen
overbeviste. Den engang almindelig erkjendte

Sandhed omstodes ikke Yed Enkeltes Tviyls-

maal.
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